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Níveis e estruturas de
salários comparados:
os salários portugueses
e os europeus

O estudo comparativo dos salários portu-
gueses e dos salários europeus oferece um
duplo interesse: o da análise da contribuição
do baixo custo da mão-de-obra para a capa-
cidade competitiva da produção portuguesa
nos mercados europeus e o do estudo da inci-
dência sobre o actual fluxo migratório da
desigualdade dos níveis de remuneração entre
os trabalhadores portugueses e os da Europa
industrial. No presente artigo procura-se fo-
car sobretudo a participação do custo da
mão-de-obra no custo total de produção.

1. Introdução

Entre os desenvolvimentos relevantes ocorridos na ciência
económica após a 2.a Guerra Mundial conta-se o relativo à Econo-
mia do Trabalho. Foi, com efeito, sobretudo depois da Guerra que
se registou no pensamento económico um interesse apreciável pelos
problemas respeitantes à economia do trabalho e um grau razoável
de especialização neste domínio por parte dos economistas.

Semelhantemente ao que se verificou em outros campos da
análise — nomeadamente no do desenvolvimento económico — esse
interesse não constitui mais do que a expressão, tanto no plano
teórico como no da análise aplicada, da preocupação manifestada
nos domínios da política económica e social pela segurança e bem-
-estar dos trabalhadores, traduzida nos esquemas de previdência
e segurança social surgidos depois da Guerra. Por outras palavras,
e tomando de empréstimo a expressão de G. L. REID e D. J. ROBER-
TSON, esse interesse não fez mais do que reflectir «as prioridades
da sociedade contemporânea e a tendência dominante do nosso
tempo» 1.

1 Na introdução ao livro Fringe Benefits, Labour Costs and Social
Security, Ed. por G. L. REID e D. J. ROBERTSON, Londres, George Allen &
Unwin, 1965, p. 28.



Na verdade, como nota MYRDAL em relação à formação da teo-
ria económica em geral, os factos por si mesmos não se ordenam em
teorias; para que estas possam ser formuladas «tem de pôr-se
perguntas. E as perguntas constituem a expressão do nosso inte-
resse pelo mundo» 2.

Mais do que no passado, a análise económica contemporâ-
nea — tanto no plano teórico como no da aplicação — tem-se
orientado para a resposta aos problemas concretos mais relevantes
do tempo. E os problemas relativos ao nível e progressão de salá-
rios encontram-se precisamente nestas condições, quer os conside-
remos na óptica duma política de distribuição —que tem sido a
dominante no debate em torno das políticas de rendimento—,
quer os olhemos do ângulo da sua incidência no custo total de pro-
dução e do poder concorrencial inter-países.

São precisamente estes os dois motivos principais de inte-
resse dos estudos comparativos de níveis de salários:

— um objectivo de comparação do nível de vida ou grau de
bem-estar económico das classes trabalhadoras;

— um objectivo de. comparação do custo do factor trabalho
entre países ou regiões (ou ainda de indústria para indús-
tria).

O primeiro preocupa-se fundamentalmente com a situação re-
lativa dos trabalhadores em termos do bem-estar que lhes propor-
cionam os respectivos salários e benefícios sociais adicionais; o
segundo tem em vista a vantagem ou desvantagem relativa que
para os custos de produção resulta de um determinado nível de
salários.

2. Analises aplicadas de níveis de salários comparadas

As comparações internacionais de salários levadas a efeito têm
procedido, ora de uma, ora de outra destas ópticas. Os movimentos
de integração económica em curso na Europa e a gradual abolição
das barreiras pautais e outros obstáculos ao comércio entre os
países membros dos dois agrupamentos comerciais europeus — o
Mercado Comum e a EFTA—, associados à pressão do aumento
dos salários na maioria dos países industriais, conferiram, porém,
às comparações internacionais de salários na óptica dos custos re-
lativos de produção uma acuidade muito particular. Por este facto,
sobretudo, as comparações levadas a efeito sob esta óptica têm
sido as predominantes.

Surgiram assim, sobretudo no Mercado Comum, onde a har-
monização das políticas sociais e dos respectivos encargos foi esta-

2 Gunnar MYRDAL, The Political Element in the Development of
Economic Theory, Londres, Routledge & Kegan Paul, 4.a, ed., 1965, pág. VII.
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belecída cômô um dos princípios de base no Tratado de Roma,
vários estudos sobre o custo comparado da mão-de-obra nos países
membros e a estrutura dos respectivos encargos3.

O Instituto de Estatística da Comunidade Económica da Eu-
ropa, nomeadamente, procedeu à realização de uma série de inqué-
ritos sistemáticos sobre os níveis de salários em várias indústrias
dos países membros, que constituem o principal repositório de in-
formação sobre os níveis relativos de salários da C.E.E.

O primeiro, levado a efeito em 1960 com base em dados rela-
tivos ao ano anterior, abrangeu 14 dos principais sectores da in-
dústria transformadora, incluindo as indústrias químicas, do ci-
mento, das máquinas eléctricas, das máquinas-ferramentas e as
indústrias automóvel e da construção naval, envolvendo um total
de 2 800 000 trabalhadores4.

Este inquérito, que constituiu o primeiro de um estudo
a longo prazo dos custos da mão-de-obra e das remunerações do
trabalho nos países do Mercado Comum, deveria fornecer um qua-
dro relativamente completo e homogéneo dos ordenados e salários
pagos pela indústria na Comunidade Económica da Europa.

Posteriormente, o mesmo Instituto de Estatística da Comuni-
dade procedeu a duas outras análises similares. A segunda, refe-
rido ao ano de 1960, cobriu oito sectores adicionais — indústrias
do chocolate e da confeitaria, das conservas de frutas e produtos
hortícolas, das massas alimentícias, do calçado, do contraplacado,
do mobiliário, do vidro e dos instrumentos de precisão— abran-
gendo um total de 780 000 trabalhadores5.

A terceira, referente ao ano de 1961, abrangeu 13 novas in-
dústrias com um total de 1660 trabalhadores, a saber: conservas
de carne e de peixe, vestuário e confecção, papel e artes gráficas,
cerâmica para a construção, curtumes, plásticos, refinação de me-
tais não ferrosos, utensílios metálicos, maquinaria agrícola e in-
dústria aeronáutica6.

Embora apresentando certas limitações —nomeadamente a
de incluir apenas estabelecimentos com mais de 50 trabalhadores e
a de as definições adoptadas não terem sido estritamente respei-
tadas e os métodos de cálculo terem sido ligeiramente modificados
em certos casos para contornar dificuldades surgidas, o que in-
troduziu nos resultados certa falta de precisão — o estudo relativo
ao ano de 1959 constitui, de longe, a comparação mais cuidada

8 Já antes ào estabelecimento da Comunidade Económica da Europa
o problema dos custos relativos da mão-de-obra preocupava diversos países.
E 'assim entre os estudos comparativos de níveis de salários conta-se o levado
a efeito pelo LN.S.E.E. «Comparaison des Salaires Français et Etrangers»,
Economie et Conjoncture, de Maio de 1955.

4 Statistiques Sociales, n.° 3 de 1961.
5 Statistiques Sociales, n.° 1 de 1963.
6 Statistiques Sociales, n.° 2 de 1964.

59



dos custos de mão-de-obra realizada para um amplo grupo de indús-
trias de uma vasta área geográfica.

A elevada proporção de respostas conseguidas, o pormenor dos
resultados obtidos e o cuidado posto na metodologia adoptada
fazem deste estudo uma das melhores bases de comparação de
níveis de salários entre países.

Com estes três estudos foram examinados, para um ciclo
trienal, ou custos da mão-de-obra em 35 indústrias, representando
80 % da produção da indústria transformadora da C. E. E.

Um segundo ciclo trienal de estudos comparados de níveis de
salários nos países do Mercado Comum iniciou-se com um quarto
«survey» relativo a 19627 abrangendo os mesmos sectores que
a análise respeitante a 1959, a que se seguiram dois outros mais
recentes cobrindo os mesmos oito e treze sectores do segundo e
terceiro «surveys» 8.

Dado o carácter mais recente dos dados destes três últimos
estudos, tomaremos os respectivos valores para proceder a uma
tentativa de comparação dos nossos salários com os dos países do
Mercado Comum.

Por seu turno, a Organização Internacional do Trabalho pro-
cedeu a vários estudos comparativos da estrutura dos salários e
dos respectivos níveis em diversos países, mas geralmente mais
com uma preocupação de análise da estrutura dos encargos com a
mão-de-obra (diferenças de remuneração entre indústrias e profis-
sões, participação do salário directo na remuneração total do tra-
balhador, etc), do que com o objectivo de determinar a incidência
das diferenças de salários nos custos de produção dos diversos
países.

Deve-se mesmo à O.I.T. o primeiro estudo comparativo de ní-
veis de salários cobrindo um número razoável de indústrias e paí-
ses e com um grau aceitável de rigor metodológico9.

Foi este aliás, o estudo da Organização Internacional do Tra-
balho que mais se aproximou nas suas preocupações dos «surveys»
da C E.E.

O seu objectivo consistiu, na expressão dos próprios autores,
em fornecer uma «medida estatística objectiva das diferenças de
custos da mão-de-obra por homem hora», seleccionando para o
efeito oito indústrias comuns à maioria dos países e representa-

7 Statistiques Sociales, n.° õr 1964
8 Statistiques Sociales, n.° 6, 1965.
Do último «survey» apenas conhecemos dados provisórios trazidos

a público pelo Instituto de Estatística da Comunidade Económica Europeia.
Os dados utilizados nas comparações com os salários portugueses foram colhi-
dos no artigo «Les salaires et les frais de main-d'oeuvre dans divers pfays»,
publicado no Bulletin Economique do Deutsche Bank, n.° 4, de Outubro de 1966.

9 O.I.T., Labour Costs in European Industry, Genebra, 1956. Este estudo,
relativo ao ano de 1955, abrangeu nove países da Europa: Alemanha, Áustria,
Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Itália, Turquia e Jugoslávia.
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tivas dos vários tipos de actividade industrial: têxteis de algodão,
calçado de couro, rádio e electrónica, máquinas-ferramentas, ex-
tracção de carvão, produção de ferro e aço, construção naval e ca-
minhos de ferro.

Nos dados que serviram de base a este estudo, porém, além de
se verificar uma excessiva predominância de grandes empresas,
houve que estimar alguns elementos da remuneração do trabalho,
quer por não ter sido possível distinguir os que respeitavam a
empregados dos que correspondiam aos operários, quer porque a
forma do questionário de base não permitia obter directamente
determinados dados.

Resultou daí certa inexactidão nos valores obtidos, embora não
suficientemente séria para invalidar as comparações levadas a
efeito.

De maneira geral pode afirmar-se que os dados fornecidos
por este inquérito são assaz compreensivos no que respeita à amos-
tra utilizada e a metodologia escolhida permitiu resolver com apre-
ciável sucesso a maior parte das dificuldades levantadas pela com-
paração internacional de custos da mão-de-obra. Por outro lado,
este inquérito teve o mérito de incluir três países da Europa Meri-
dional— habitualmente deixados de fora destes estudos — favo-
recendo a comparação com os dados portugueses.

Aparte, porém, o facto de o seu interesse ser um tanto limitado
pelo número de indústrias por ele abrangidas, as quais se não mos-
tram representativas da indústria dos países incluídos na análise, e
pelo predomínio das grandes empresas entre as unidades inquiridas,
a circunstância de os seus dados se referirem ao ano de 1955 retira
praticamente todo o interesse às comparações que com eles pu-
déssemos estabelecer. !É esta a principal razão por que aqui se não
tenta qualquer paralelo entre os custos da mão-de-obra revelados
por este inquérito e os níveis de salários em Portugal.

Levou ainda a Organização Internacional do Trabalho a cabo
outros estudos sobre a estrutura e níveis comparados de salários
ou patrocinou a sua realização, dando-os a público na sua revista.
De entre eles merecem menção especial para o problema que nos
ocupa, os seguintes: «Comparaisons Internationales des Structures
de Salaires», de J. T. DUNLOP e M. ROTHBAUM10; «La Diminution
des Différences de Salaires Fondées sur Ia Qualification Profession-
nelle aux Êtats Unis», de Earl E. MUNTZ11; «Rapports et Enquê-
tes: LTSvolution de Ia Structure des Salaires dans Divers Pays» 12,
e «Le coút de Ia Main d'Oeuvre dans 1'Industrie Européenne» 13.

10 Revue Internationale du Travail, Vol. LXXI, n.° 4, de Abril de 1955,
págs. 386-404.

11 Ibid., n.° 6, de Junho de 1955, pp. 637 e segs.
12 Ibid., n.° 3, de Março de 1966, pp. 303-313.
13 Este último publicado em volume separado em Études et Documents,

Nouvelle Série, n.° 52, Genebra, 1959.
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Ao plano nacional, têm aparecido diversos estudos compa-
rando o nível de salários e encargos sociais do respectivo país com
os de outros países concorrentes. Além do estudo citado na nota
n.° 3 para a França, e publicado na Revista Economie et Conjonc-
ture de Maio de 1955, podem mencionar-se, para a Suécia o estudo
realizado sob os auspícios da Confederação do Patronato Sueco,
Lábour Costs in Swedish Industry14 e para a Itália o inquérito rea-
lizado pela Associazione lndustriale Lombarda, cujos dados se
encontram publicados em volume sob o título Comparazione dei
Salari e dei Casto dei Lavoro in Europa15. Na França ainda, o Ins-
tituto Nacional de Estatística e dos Estudos Económicos do Mi-
nistério das Finanças, procedeu a do ŝ novos estudos de níveis de
salários comparados: o primeiro, publicado em 196016, baseou-se
no «survey» de 1955 citado, da Organização Internacional do Tra-
balho, utilizando dados actualizados para os anos de 1957 e 1958;
o segundo foi dado a lume em 196217, procurando determinar os
aumentos de salários ocorridos nas várias indústrias entre 1959
e 1961 a partir dos dados do inquérito da C.E.E. relativo ao pri-
meiro destes dois anos. Mais recentemente o I.N.S.E.E.— no
quadro dos seus exames anuais dos salários franceses— deu a
público um estudo assaz desenvolvido dos salários na indústria e
nos serviços em 1963, que constitui importante repositório de infor-
mações 18.

Numerosos outros estudos têm sido levados a efeito compa-
rando determinados elementos ou componentes da remuneração do
trabalho em diversos países, nomeadamente sobre os custos ou en-
cargos sociais adicionais ao salário directo («fringe benefits»),
mas com menor relevância para as comparações que pretendemos
estabelecer.

3. A incidência dos salários no custo de produção

Não se procedeu, que saibamos, em Portugal a qualquer estudo
comparativo, por indústrias, dos nossos salários com os salários

14 Estocolmo, 1960.
15 Milão, 1963. Este estudo apresenta como característica o facto de to-

mar para base das comparações estabelecidas as remunerações pagas nos vá-
rios países a profissões e tarefas precisas, e não ordenados ou salários médios
das várias indústrias e empresas inquiridas. Obteve-se por este modo uma
maior garantia de homogeneidade dos dados comparados, mas à custa de uma
perda de generalidade. Os valores obtidos não são, efectivamente, expressivos
dos ordenados e salários pagos nas respectivas indústrias.

16 Em Études et Conjoncture, de Março de 1960.
17 Ibid., de Agosto de 1962.
18 «Les sal&ires dans ]'industrie, le commerce et les ser vices en 1963»,

mesma Revista. Novembro de 1965.
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de outros países da Europa w. E, todavia, esse estudo reveste apre-
ciável interesse, tanto como parte do exame dos factores em que
assenta a possibilidade de competição da produção nacional nos
mercados europeus (para onde se dirige metade das exportações
metropolitanas), como para que se possa apreciar o efeito exercido
pelo desnível dos nossos salários em relação aos dos países indus-
triais da Europa como motivo determinante do fluxo migratório
dos trabalhadores portugueses.

Ambos os problemas constituem, com efeito, elementos muito
relevantes da problemática económica e social portuguesa pre-
sente e, sobretudo, futura.

Ora os estudos comparados de salários anteriormente refe-
ridos, e em especial os dados fornecidos pelos «surveys» da C.E.E.,
permitem determinar, senão a amplitude exacta da diferença dos
salários nominais pagos pela indústria portuguesa e as indústrias
de outros países, ao menos as ordens de grandeza relativa dos
níveis dos nossos salários e dos de outros países europeus.

É evidente que essa comparação terá depois que ser corrigida
pelas diferenças de custo de vida se pretendermos tirar dela quais-
quer ilações relativas ao nível de vida ou bem-estar facultado aos
nossos trabalhadores pelo respectivo salário e benefícios sociais
adicionais. Dado, porém, o carácter precário dos índices de que
é possível dispor para avaliar as diferenças de custo de vida em
Portugal e em outros países, desenvolveremos a análise a em-
preender sobretudo na óptica da incidência relativa do custo da
mão-de-obra no custo total de produção, aspecto particularmente
relevante para o estudo do poder concorrencial da nossa produção
nos mercados externos.

Mas porque nos parece que tal comparação não faz justiça
ao poder de compra real do salário português, por não entrar em
linha de conta com a diferença de custo de vida que igualmente
se verifica entre Portugal e a maioria dos países da Europa, proce-
der-se-á a uma tentativa de comparação em termos reais dos nossos
salários com os salários pagos nos países industriais da Europa.
Socorrer-nos-emos para o efeito não apenas dos dados dos três últi-
mos estudos da C.E.E. citados, mas dos elementos disponíveis re-

19 O único estudo do nosso conhecimento em que se estabelece um paralelo
entre o custo da mão-de-obra numa indústria em Portugal e noutro país da
Europa é o do Eng.2 A. A. Costa REIS, A Posição da Indústria Nacional em
Relação à Indústria Estrangeira (Lisboa, Associação Industrial Portuguesa,
1955) e refere-se à indústria de material eléctrico, visando a comparação
da estrutura e nível relativos dos vário® elementos do custo de produção em
Portugal e num país industrial da Europa.

Como tentativa de comparação de níveis médios globais de salários em
termos reais entre Portugal e alguns países da Europa, oferece interesse a
análise a que se procede nos n.°8 11-12 do Boletim do Fundo de Desenvolvi-
mento da Mão-de-Obra (Jul.-Set. de 1966), pp. 31-45.
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lativos às remunerações do trabalho em outros países do Ocidente
europeu e em particular nos países da E.F.T.A.

Como introdução às comparações que se pretende estabelecer
entre o custo da mão-de-obra na nossa indústria e nas indústrias
dos países industriais da Europa, importa que se ponham em evi-
dência alguns aspectos fundamentais respeitantes à incidência do
custo do factor trabalho no custo total de produção.

Assim, há que tornar claro que o custo da mão-de-obra em
termos absolutos não pode medir-̂ se pela simples remuneração paga
pela prestação de uma hora de trabalho, estando em relação com
a tarefa realizada durante essa hora de trabalho, isto é, dependendo
da produtividade do factor trabalho. Por seu turno, a produtivi-
dade do trabalho é função de vários factores, dos quais os
mais relevantes são o equipamento por trabalhador, ou grau de
mecanização da produção, a organização das tarefas no seio da
unidade de produção, ou racionalização do trabalho, e a perícia
ou qualificação profissional do trabalhador20.

Ê corrente fazer-se notar que os baixos salários pagos em
Portugal correspondem a níveis de produtividade por trabalhador
também bastante reduzidos, o que significaria que, em termos de
tarefas realizadas, as remunerações do trabalho em Portugal não
seriam muito diferentes das correspondentes em países industriais.
Aí convirá, porém, distinguir a medida em que a reduzida produ-
tividade do factor trabalho deriva de deficiência de qualificação
profissional — circunstância que a indústria não pode superar se-
não incorrendo em despesas com o treino dos trabalhadores —, da
baixa produtividade resultante de um escasso grau de mecaniza-
ção e de uma má organização da produção, aspectos estes funda-
mentalmente imputáveis ao empresário.

Aceitando, porém, como um facto a existência de diferenças
muito sensíveis entre as remunerações do trabalho pagas peia
indústria portuguesa e pelas indústrias de outros países e a pos-
sibilidade de jogar com elas no processo de desenvolvimento in-
dustrial do país, tem interesse determinar a participação do custo
da mão-de-obra no custo total de produção, porquanto dessa par-
ticipação depende o benefício relativo que para este último custo
pode resultar do pagamento de menores salários.

Ora, como é bem conhecido, a combinação dos factores capitail
e trabalho varia sensivelmente de indústria para indústria, e
mesmo dentro de cada indústria de país para país e de empresa
para empresa, consoante as técnicas empregadas na produção.

Além disso, a par dos ordenados e salários pagos em retribui-

20 Desprez'a-se aqui, entre outros factores, a diligência ou esforço posto
pelo trabalhador em 'atingir um elevado grau de eficiência por se supor
geralmente que, a longo prazo, este factor não é muito significativo nas com-
parações entre países.



§ão do factor trabalho, e das amortizações destinadas a recuperar
o capital depreciado no acto da produção, integram o custo de pro-
dução outros componentes, nomeadamente as matérias-primas uti-
lizadas, a energia consumida, os combustíveis e lubrificantes, as
rendas e outros encargos e os impostos.

Daí que o conhecimento da estrutura dos custos das várias
indústrias seja de primacial importância para grande número de
decisões de política industrial.

Carecemos, porém, para a maior parte das nossas indústrias,
de elementos suficientemente pormenorizados para podermos de-
terminar a estrutura dos respectivos custos21.

Tomando os dados que o Inquérito Industrial nos fornece
— relativos aos anos de 1957-59 — e mediante a aplicação de deter-
minadas hipóteses respeitantes a taxas de amortização e aos im-
postos pagos em média pelas empresas, foi possível chegar a um
quadro com a estrutura dos custos em 23 ramos da actividade
industrial (incluindo a construção e a electricidade) em que ressalta
a contribuição do custo da mão-de-obra para o custo de produção
industrial22.

De acordo com os dados assim obtidos seria a seguinte a par-
ticipação da mão-de-obra no custo total dos vários ramos de acti-
vidade que figuram no Inquérito Industrial do I.N.E.:

Menos de 10 %

Tabaco 4
Refinação de petróleo 6
Metalúrgicas de base 7
Alimentação 7
Curtumes e artefactos de couro 8
Bebidas 9

De 10 a 20

Químicas 11
Madeira e cortiça 14

21 Os únicos estudos que conhecemos em que se procede à determinação
da estrutura de custos em algumas das nossas indústrias são: Estrutura
da Economia Portuguesa, de F. Pereira de MOURA, L. M. Teixeira PINTO
e M. Jacinto NUNES (Lisboa, 1954), em que se tenta uma distribuição de custos
por vários elementos para as indústrias extractivas e nove indústrias trans-
formadoras: refinação de açúcar, conservas de peixe, moagem, têxteis de
algodão, cortiça, resina, cerâmica, curtumes e tabaco; e o estudo citado do
Eng.° Costa REIS.

2 2 Vide: Structure and Growth of the Portuguese Economy, do au tor ,
p . 147.
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Papel 14
Electricidade e gás 15
Borracha 15
Têxteis 16

De 20 a 30 %

Vestuário e calçado 21
Maquinaria não eléctrica 22
Produtos metálicos 23
Maquinaria eléctrica 26
Construção 26
Mobiliário 29
Produtos minerais não metálicos ,. 29

Mais de 30 %

Tipografia e artes gráficas 33
Minas e pedreiras , 45

Ressalta daqui o facto de só em dois dos ramos considerados
— as indústrias extractivas e a tipografia e artes gráficas— o
volume de ordenados e salários pagos e respectivos encargos so-
ciais atingir 1/3 do custo total de produção final; o resto distri-
bui-se por materiais adquiridos a outras indústrias,, energia e
lubrificantes, depreciação, impostos, etc.

Em sete outros ramos — os do vestuário e calçado, máquinas
não eléctricas, produtos metálicos, máquinas eléctricas, construção,
mobiliário e produtos minerais não metálicos — o custo da mão-
-de-obra representa 20 a 30 % do custo final da indústria.

Nos restantes ramos a mão-de-obra participa com menos de
V5 no custo final de produção e em cinco deles com menos de 1/10.

Se procedêssemos a uma maior desagregação por indústrias
encontraríamos naturalmente várias indústrias com uma partici-
pação mais elevada da mão-de-obra no custo final de produção,
mas apareceriam também certamente outras com uma participa-
ção diminuta.

Significa isto que num número apreciável de indústrias as
consideráveis diferenças de salários existentes entre Portugal e
os países industriais da Europa, por exemplo, possuem reduzida
incidência no custo final de produção, e correspondem, por isso,
a uma escassa vantagem a nosso favor, especialmente se o reduzido
peso da mão-de-obra no custo total for acompanhado de diferenças
de produtividade do trabalho a favor dos países industriais.

Fica, porém, ainda assim, certo número de indústrias em que
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a participação da mão-de-obra no custo total de produção não é
despicienda, e nas quais dispomos de uma sensível vantagem com-
parada, a menos que a menor produtividade do trabalho ou des-
vantagens em outras componentes do custo a anulem completa-

t
O aproveitamento dessa vantagem revela-se na presente fase

do desenvolvimento económico nacional de particular importância,
não porque possamos esperar que os actuais desníveis de salários
em relação aos países industriais da Europa devam persistir du-
rante um elevado número de anos, mas porque nos permite esta-
belecer ou expandir um conjunto de indústrias baseadas fundamen-
talmente no custo favorável da mão-de-obra e trabalhando sobre-
tudo para a exportação que, por sua vez, gerarão os rendimentos
e as receitas em divisas necessárias ao desenvolvimento dos sec-
tores de produção caracterizados por uma maior intensidade de
capital.

Ao mesmo tempo, as indústrias caracterizadas pela incorpora-
ção de uma proporção elevada de mão-de obra no custo de produ-
ção final («labour-intensive industries») têm a vantagem de criar
um número relativamente elevado de novos empregos, contribu-
indo para fixar a mão-de-obra que abandona o sector primário ou
os acréscimos anuais à força de trabalho, impedindo que eles
procurem escoamento na emigração. Assegura-se por esta forma
a expansão posterior das indústrias com uma maior intensidade
de capital ao fazer-se a transição de um estádio de desenvolvi-
mento em que predominam as técnicas de produção com uma re-
duzida intensidade de capital para técnicas de produção mais
capitalistas.

Para que tal suceda, porém, importa que os níveis de salários
pagos pela indústria nacional, havidas em conta as diferenças
de custo de vida, os custos da deslocação e o sacrifício da ex-
patriação,, sejam suficientemente elevados para anular os atrac-
tivos da emigração.

A presente análise tem por fim precisamente determinar, com
a ajuda dos dados disponíveis e susceptíveis de uma comparação
com algum significado, a ordem de magnitude relativa das dife-
renças de salários vigentes entre Portugal e alguns dos principais
países industriais da Europa.

O máximo a que pode aspirar-se é, efectivamente, a determina-
ção de simples ordens de grandeza dessas diferenças, porquanto
a precisa mensuração das mesmas está completamente fora de
causa, atentas as já aludidas dificuldades de comparação neste
domínio.



1 Comparação dos níveis de salários em Portugal com os dos
países do Mercado Comum

Da segunda série de inquéritos levados a efeito pelo Instituto
de Estatística da C.E.E. sobre os níveis de salários na Comunidade
o primeiro fornece-nos, para o ano de 1962, o custo horário e o
ordenado médio mensal relativos a 14 indústrias em cinco países
membros do Mercado Comum —Alemanha, Bélgica, França, Ho-
landa e Itália — obtendo-se no segundo e terceiro elementos res-
peitantes a 8 e 13 indústrias para os anos de 1963 e 1964. Os dados
que neles figuram constituem valores médios respeitantes a amos-
tras de empresas das indústrias por eles abrangidas com mais de
50 empregados e operários e incluem não só o salário de base, mas
todo o conjunto de encargos sociais adicionais suportados pelo
empresário.

Não dispomos para Portugal de valores recolhidos numa base
estritamente comparável, mas o salário médio fornecido pelas
nossas estatísticas de salários por indústrias, ou obtido através
do volume de salários pagos e do número de dias/operários efec-
tivamente trabalhados fornecidos pela Estatística Industrial, per-
mitem-nos, após algumas correcções, chegar a valores aceitáveis
para uma comparação cujo objectivo consiste em determinar sim-
ples ordens de grandeza das disparidades salariais existentes.

Procurou-se para o efeito determinar o salário médio total
pago em cada uma das indústrias consideradas, ou seja, o conjunto
de benefícios materiais traduzíveis em moeda, ou remunerações
directas e indirectas recebidas pelo trabalhador da entidade patro-
nal, incluindo, além do salário directo de base, as contribuições
para a previdência e abono de família, as gratificações ou subsí-
dios de natureza contratual, como subsídio® de férias, e ainda as
gratificações facultativas e prémios de produtividade, férias pagas,
etc.

Tomaram-se para o efeito os valores fornecidos pela Estatís-
tica Industrial sob a rubrica «remunerações pagas», acrescidas dos
«subsídios diversos», dividindo a soma pelo número de dias efecti-
vamente trabalhados e reduzindo depois a importância obtida a
uma base horária supondo um dia de 8 horas de trabalho.

Como, porém, na amostra da C.E.E. se tomaram apenas em-
presas com mais de 50 empregados e operários e para Portugal
trabalhámos com valores médios relativos a cada uma das indús-
trias consideradas (e as empresas de maior dimensão pagam cor-
rentemente salários superiores à média), e ainda porque as esta-
tísticas oficiais poderão não fazer inteira justiça a determinados
benefícios de carácter facultativo concedidos pelo empresário, como
refeições subsidiadas, os valores encontrados para Portugal foram
majorados de uma percentagem arbitrária de 15'% que se supõe
ter em conta essas diferenças. Crê-se, assim, não se subestimar o
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valor do salário global pago pelas indústrias portuguesas quando
expresso em termos monetários. Mais adiante tentar-se-á uma cor-
recção tendente a determinar o seu poder de compra relativo, isto
é, a exprimir as diferenças obtidas em termos reais.

Duas das indústrias consideradas no primeiro dos «surveys»
da C.E.E., a das fibras têxteis sintéticas e a indústria automóvel,
tiveram de ser deixadas de fora da comparação por não existirem
em Portugal com as características com que se apresentam no
Mercado Comum e, de qualquer modo, não possuírem relevância
em 1962; para uma terceira indústria —a de máquinas ferra-
mentas — não foi possível obter valores na Estatística Industrial,
mas foi possível reunir elementos aceitáveis mediante inquérito
directo junto de industriais do ramo. Finalmente, para dois
outros grupos de indústrias — o das indústrias químicas e o da
indústria de maquinaria e material eléctrico— não foi possível
encontrar nas estatísticas portuguesas equivalentes das catego-
rias consideradas no estudo da C.E.E. Recorreu-se, por isso, a
aproximações a essas categorias, tomando para representação das
indústrias químicas a média simples dos salários pagos nas indús-
trias dos adubos, dos fósforos e das tintas preparadas e produtos
afins. Para a indústria da maquinaria e material eléctrico a amos-
tra considerada é ainda menos representativa, pois inclui apenas
a indústria de fios e cabos isolados.

Os salários horários fornecidos pelo estudo da C E.E. foram,
entretanto, convertidos em escudos ao câmbio médio do ano de
1962.

Os valores a que se chegou para o custo da remuneração média
horária do pessoal operário nas 12 indústrias incluídas no estudo
da C.E.E. relativo a 1962 para as quais foi possível obter dados,
figuram no Quadro I, onde se põem em paralelo os valores encon-
trados para Portugal e os respeitantes a cada um dos cinco países
do Mercado Comum abrangidos pelo estudo. No Quadro II apre-
sentam-se as remunerações mensais auferidas em média pelo pes-
soal técnico e fabril que recebe ao mês.

A comparação dos elementos relativos a Portugal com os dos
outros cinco países permite-nos verificar que na maioria das indús-
trias consideradas o custo médio horário por trabalhador varia
sensivelmente entre 1/6 e l/s dos custos correspondentes nos pcá-
ses do Mercado Comum.

Na indústria dos produtos de borracha a disparidade de sa-
lários é ainda mais acentuada, sendo o salário médio horário em
Portugal, acrescido dos encargos sociais a cargo da entidade pa-
tronal, cerca de 1/8 dos custos correspondentes na Alemanha e na
Itália e inferior a 1/6 do dos restantes países.

Em compensação, na indústria de refinação de açúcar o sa-
lário e encargos sociais em Portugal sitúa-se entre 36 e 43%
dos valores correspondentes dos cinco países do Mercado Comum.
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Custo horário médio de um trabalhador em algumas indústrias
em Portugal e nos países do Mercado Comum, em 1962

QUADRO I

indústrias Portugal Alemanha Bélgica França Holanda Itália

Refinação de açúcar -
Cerveja
Fiação e tecelagem algodão

» » » de lã e outras fibras ...
Pape3 e pasta de papel
Químicas
Borracha
Cimento
Artigos de porcelana, faiança e grés fino
Máquihas-ferramentas
Maquinaria e material eléctrico
Construção e reparação naval*

11*39
8*36
4*33
4*55
5*73
8*12
4*44

29^85
26^01

27^92
26^66

5*44
5*85

27*17
27*42
33*07
38*51
34#29
36135
28*03
36^89

21172
29008
31^32
27^66
39^03
23^32
33^34

| 23*62
| 30*31
! 35$65
| 29#78

36*16 38^83

23^15
33114
29^00
33̂ 802

26$90
27^47
24*22
22*87
29^03
32*54
27^60

23^29
30182

3W5

a Média dos salários pagos nas indústrias de Adubos, Fósforos, Tintas preparadas e
produtos afins.

b Corresponde apenas à indústria de fios e cabos isolados.

Fonte: Estatística Industrial.

25*67
26*11
22*04
23*54
27*03
29*09
33*78

23|68

26*95
30*23



Ordenado médio mensal em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum, em 1963

QUADRO II

Indústrias Portugal Alemanha Bélgica França Holanda Itália

Refinação de açúcar
Cerveja
Fiação e tecelagem de algodão

» » > de lã e outras fibras ...
Papel e pasta de papel
Químicas
Borracha
Cimento
Artigos de porcelana, faiança e grés fino
Máquinas-ferramentas
Máquinas e material eléctrico
Construção e reparação naval

6 063$
2 624$
1971$
3 009$
3 722$
2 470$
5 367$
3 385$

3 22P$
3 734$

11 667$
9 284$
7 343$
7 760$
9 605$
10 491$
8 057$
10 622$
7 682$
8 204$
8 766$
8 309$

11446$
8 487$
8 581$
8 602$
10193$
9711$
9 307$
11 572$
8 360$
10103$
9 623$
9 624$

10571$

8 256$
8 377$
10 775$
11414$
10185$
12 350$
8 259$
10 362$
10 033$
9 629$

7 716$
7 577$
6 833$
7186$

7 904$
6 391$

7 390$
7 683$
8024$
8 400$

10 664$
102710
8 502$
8 459$
11 464$
10475$
11 736$
11 848$
8 217$
9 593$
9 684$
10002$



Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal,
e nos países do Mercado Comum, em 1963

QUADRO III

Indústrias

Chocolates, confeitaria e
biscoitos

Massas alimentícias ...

Calçado

Contraplacados

Mobiliário de madeira ...

Vidro

Portugal

4*30

5*10

6133

5*84

7*40

5196

Alemanha

30*10

36*74

31 $04

34*41

34*36

37*79

Bélgica

25*80

28124

24*63

28*53

27*72

32*61

França

31*21

34*12

25121

32103

29135

41*93

Holanda

26178

27*37

24|22

32167

27*72

33$07

Itália

32190

27*60

23*47

22|24

24*92

33*48

Fonte: C.E.E., Statistiques Sociales, n.° 6, 1965 (quadro 18, p. 82-83);
I.N.E., Estatística Industrial, 1963 e Anuário Estatístico, 1963.

Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum, em 1964

QUADRO IV

Indústrias

Indústrias da Carne ...

» do Peixe

» de Chapéus ..

» do Bapel ...

» de Curtumes.

Iransformação de maté-

rias plásticas

Fabricação de telhas ...

Fabricação de utensílios

metálicos

Portugal

4^08

4*08
5154

6$ 17

5*64

4*60

5*12

5*85

Alemanha

32*85
28$61
29$87

32^37

33$80

31$91

36*93

38*37

Bélgica

28*97

24*10

22*82

29*92

30*84

29*62

35*61

34*95

França

29*19

21*36

25*24

28*54
28*76

30*15

28*73

31*25

Holanda

31*05

25*88
21*75

30*06

30*37

26*04

32*44

33*32

Itália

36*19
21*63

24*05

29*15

29*58

27*99

28*25

31*20

Fonte: Bulletin Economique do Deutsche Bank, n.° 4, Outubro de 1966, e Estatística
Industrial.
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Nos ordenados mensais as disparidades são menos acentuadas,
revelando-se aqui a tendência corrente para os países menos desen-
volvidos industrialmente pagarem relativamente melhor ao pes-
soal administrativo e técnico e aos quadros directivos do que ao
pessoal operário.

Aí, com efeito, os valores relativos ,a Portugal só excepcional-
mente descem abaixo de 1/a dos valores correspondentes dos cinco
países considerados e em alguns casos excedem metade desses
valores.

Significa isto que se considerássemos a diferença de custo de
vida entre o nosso país e os países com os quais se está a proceder
à comparação, se chegaria a disparidades «reais» que para o pes-
soal administrativo e directivo em algumas das indústrias conside-
radas são bastante reduzidas e, para certas classes de pessoal
são nulas ou jogam a nosso favor. Daí a menor atracção do pes-
soal administrativo e técnico pela emigração.

O mesmo não sucede em relação ao pessoal operário, onde
as diferenças são bastante pronunciadas e, mesmo depois de des-
contada a diferença de custo de vida, fica um incentivo positivo
considerável à emigração.

Não se dispõe de dados para os quadros superiores, como
directores de empresas, gerentes, etc. Um inquérito a que o autor
em tempo procedeu por solicitação de um grupo internacional como
parte de um estudo à escala europeia das remunerações do pessoal
dirigente sugere — embora a amostra seja bastante restrita e não
autorize generalizações— que para os níveis correspondentes a
«managers» e «sufcnmanagers» são correntes remunerações iguais
em valor absoluto às pagas nos países industriais da Europa (tanto
do Mercado Comum como da E.F.T.A.).

Quer isto dizer que em termos de poder de compra interno, ou
nível de vida, o pessoal directivo superior aufere provavelmente em
Portugal remunerações mais elevadas que as correntes nos países
industriais, ficando em evidência a elevada dispersão de remu-
nerações característica dos países com abundância de mão-de-
-obra não especializada e carência de pessoal directivo23.

Do grupo de indústrias abrangidas pelo segundo inquérito da
segunda série tivemos de deixar de fora da comparação duas das
indústrias — a de conservas de frutas e produtos hortícolas e a
de mecânica e óptica de precisão — por não encontrarmos dados
equivalentes para Portugal. Tomámos, por isso, para a nossa
comparação seis indústrias apenas, cujos salários médios horários
figuram no Quadro III, onde os salários portugueses vêm igual-

23 Deve notar-se que o autor ficou um tanto surpreendido com os valores
encontrados. Estes foram, porém, julgados «normais» pela entidade que os
havia solicitado, «havida em conta a estrutura da economia portuguesa», não
diferindo os respectivos níveis sensivelmente dos ordenados pagos ao pessoal
superior na Grécia e na Turquia.
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mente majorados de 15 % como correcção para determinados ele-
mentos que as nossas estatísticas não relevam convenientemente.

Os dados utilizados para o nosso País foram os da Estatística
Industrial, relativa ao ano de 1963, com excepção apenas dos rela-
tivos à indústria do mobiliário, para a qual se tomou a média dos
salários das profissões que trabalham nessa indústria e aparecem
na estatística de salários por profissões na cidade de Lisboa, rela-
tivamente ao mesmo ano. Para as indústrias de «Chocolates, bis-
coitos e confeitaria» tomou-se a média simples dos valores respei-
tantes às indústrias de «Chocolates e cacau» e «Bolachas e biscoi-
tos». Finalmente para a indústria de «Contraplacados» tomaram-se
os valores relativos à indústria de «Folheados e contraplacados».

O último estudo de salários da C.E.E. fornece-nos, como foi
referido, dados para 13 outras indústrias relativamente ao ano
de 1964. A inexistência de dados para todas elas e a dificuldade ve-
rificada em encontrar categorias equivalentes relativamente a al-
gumas levou à retenção de apenas oito indústrias. Para sete delas
foi possível estabelecer uma equivalência muito estreita de catego-
rias; apenas em relação a uma —a de fabricação de utensí-
lios metálicos — houve que tomar um grupo bastante menos com-
preensivo do que aquele a que se referem os dados do inquérito da
C.E.E.: o de «utensílios metálicos — artigos de ferro esmaltado».

Os dados respeitantes ao nosso país foram calculados pela
mesma forma que os constantes dos Quadros I e II e referem-se
apenas ao pessoal operário. Os valores a que se chegou figuram
no Quadro IV.

As discrepâncias entre os salários nominais pagos em Por-
tugal e nos cinco países da C.E.E. são, de uma maneira geral,
ainda um pouco mais acentuadas, nestes dois últimos grupos de
indústrias, especialmente nas indústrias alimentares (dos chocola-
tes e biscoitos, das massas alimentícias e das conservas de carne)
e nas da cerâmica para construção e da fabricação de utensílios
metálicos, em que predominam as pequenas unidades com salários
extremamente baixos, sendo de ressalvar ainda em relação à úl-
tima o facto já referido de a indústria considerada para Portugal
não possuir a mesma amplitude que a do estudo da C.E.E.

5. Os salários pagos em Portugal e nos demais países da E.F.T.A.

A comparação a que se procedeu em relação aos países do Mer-
cado Comum, tendo sido estabelecida em termos monetários, sem
qualquer correcção para as diferenças de poder de compra interno
da moeda, não se mostra apropriada ao exame do grau de bem
estar relativo facultado pelas remunerações do trabalho em Por-
tugal. Onde ela pode assumir algum significado é na apreciação
da vantagem retirada pelas empresas portuguesas dos níveis de



salários vigentes no País como elemento de concorrência com a
produção externa.

Nesta óptica, porém, e fazendo Portugal parte da E.F.T.A.,
assumiria talvez maior interesse a comparação dos salários médios
pagos em Portugal com os valores correspondentes das indústrias
dos restantes países membros da Associação. Não existe, todavia,
para os países de E.F.T.A., qualquer estudo comparativo de sa-
lários do tipo dos levados a efeito pelo Instituto de Estatística da
Comunidade Económica Europeia, nem dispomos de dados que nos
permitam estabelecer uma comparação com o grau de rigor neces-
sário para pretender que os valores encontrados para as várias
indústrias se equivalem.

A partir da média ponderada dos salários pagos em 25 das 27
indústrias que figuram nas estatísticas de salários do Boletim
Mensal de Estatística do I.N.E. e dos salários médios horários
na indústria publicados pela O.C.D.E. é, contudo, possível obter
uma ideia das disparidades de salários existentes entre alguns
dos países membros. São os seguintes os valores assim encontra-
dos para 1963:

Portugal 5$38
Áustria 15$54
Noruega 30$22
Reino Unido 25$61
Suécia 37$12
Suíça 24$17

Quer dizer, o salário médio horário pago na indústria portu-
guesa (com as prestações patronais de carácter social obrigatório
incluídas) é de 1/3 do salário correspondente da Áustria, cerca de V
do que é pago no Reino Unido e na Suíça e V? do sueco. Para a
Dinamarca não possuímos elementos.

A indústria portuguesa retira, assim, do baixo custo da mão-de-
-obra que utiliza uma vantagem considerável, especialmente nas
produções em que o factor trabalho constitui elemento relevante
do custo total, se essa vantagem não for anulada por ineficiências
resultantes da organização, do equipamento empregado ou da falta
de qualificação da mesma mão-de-obra.

Na diferença entre os salários pagos em países como a Alema-
nha e a Suécia e os salários portugueses parece encontrar-se efecti-
vamente a principal determinante da emigração para o nosso
País de indústrias como a das confecções, das montagens eléctricas
e telefónicas e da preparação de invólucros para enchidos24.

5

24 Neste sentido, vide: «PortugaFs Lure is Low-Cost Labour», Business
International de 21 de Outubro de 1966, p. 330, e «Portuguese Venture of
Sweden's Molnlycke», Business Europe> de 9 de Novembro de 1966, p. 356.
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Trata-se de uin processo apenas iniciado e em rápida progreâ-
são, que pode contribuir para fixar no País, certo volume de mão-
-de-obra que de outro modo encontraria maior incentivo para emi-
grar, facilitando a posterior expansão de indústrias mais capitalis-
tas e caracterizadas por um mais elevado conteúdo tecnológico,
mas de uma maneira geral de reduzido interesse do ponto de vista
do domínio de novas técnicas. Algumas das indústrias de monta-
gem, poderão todavia, facilitar a transição para produções mais
complexas mediante um processo de crescente incorporação de
trabalho no País.

Esta vantagem, que é particularmente notória na presente
fase de elevado diferencial de salários, deverá, porém, atenuar-se
à medida que os salários portugueses se aproximarem dos níveis
correntes nos restantes países da E.F.T.A., conferindo a muitas
destas indústrias carácter puramente transitório25. Ê este um
facto que importa ter presente para que em devido tempo se pro-
mova a necessária transição para outros tipos de indústrias.

6. Os salários em Portugal e nos outros países de baixos salários
da Europa

Tornou-se corrente em publicações internacionais sobre pro-
blemas da empresa a expressão «low-labour countries apli-
cada, na Europa,, a Portugal, Espanha, Grécia e Turquia — países
tradicionalmente abastecedores das correntes da emigração eu-
ropeia. Como se nota, porém, numa dessas publicações, os níveis
de salários na Espanha, embora consideravelmente abaixo dos dos
países mais industrializados da Europa, começam, graças ao rá-
pido crescimento por eles experimentado nos últimos anos e a um
sistema de benefícios sociais adicionais em que estes chegam a
atingir 150 a 175:% do salário directo de base, a indicar «o termo
da situação da Espanha como terra de mão-de-obra barata» 2G.

Ficam-nos assim, na Europa, sobretudo a Grécia e a Turquia
a competir connosco na oferta de mão-de-obra a baixo preço. Terá,
por isso, interesse saber como se comparam os salários destes paí-
ses com os nossos, mesmo que o destino da sua emigração não seja
normalmente o mesmo que o da emigração portuguesa27, nem eles

25 E deve notar-se que muitas delas não t razem ao País senão novos
empregos e mercados p a r a a respectiva produção, porquanto o capital nelas
investido é, na sua maioria, obtido internamente por meio de créditos conce-
didos pela Banca Portuguesa, e garant idos pelas empresas mães, beneficiando
das mais baixas t axas de ju ro vigentes em Portugal .

26 Cf. «Wages and Fr inges iti Spain — a BI Survey», Business Inter-
national de 12 de Março de 1965, p . 87.

27 Apenas a Alemanha tem recebido simultaneamente uma proporção sig-
nificativa da emigração grega e de trabalhadores portugueses.
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constituam importantes concorrentes da nossa exportação, senão
para alguns produtos agrícolas tradicionais (azeite e frutas secas,
sobretudo).

Não dispomos, infelizmente, para proceder a essa comparação,
de dados suficientemente gerais e recolhidos de modo sistemático
para poder estabelecer paralelos com o necessário grau de segu-
rança, tendo de socorrer>nos, para obter uma ideia dos níveis rela-
tivos de salários destes países, de alguns elementos parciais de
que foi possível lançar mão.

Utilizaremos para o efeito valores fornecidos por dois «sur-
veys» levados a efeito com certa preocupação de comparabilidade
peia publicação já citada, Business Internacional, nos seus números
de 23 de Julho, para a Turquia, e 10 de Setembro de 1965, para
a Grécia.

Salários pagos em algumas indústrias em Portugal,
Grécia e Turquia

QUADRO V

1.

2.

8,

4.

5.

6,

7.

8.

Indústrias

Salário mínimo legal ou das cate-
gorias de mais baixos salários ...
Indústrias da alimentação
Indústrias têxteis
Ind. do petróleo
Ind. químicas
Ind. do tabaco
Ind. do papel
Ind. de bens de equipamento

Portugal

Operários
especializ.

7*84

6*69

Operários
não esp.

54

13*80

11*19

9*62

8*36
8*62

6*38

5*64

9*62
5*94

6*06
6*06

Grécia

Salários
médios

7*69

7*76

7*20

12*08

9*20

6*90

7*76

9*78

Turquia

Operá-
rios
esp.

8*05

10*35

16*10

19*26

18*11

Operá-
rios

não esp.

4*32

5*18

6*04

7*48

_

6*33

Nota: Os dados relativos à Grécia referem-se ao ano de 1963 (médias); os respeitantes à Tur-
quia a fins de 1964 e os relativos a Portugal a Janeiro de 1965.
Para salário das categorias de mais baixos salários tomou-se para Portugal o salário
médio dos trabalhadores não especializados nos serviços gerais na indústria em Lisboa»
O salário da indústria do petróleo é o salário médio pago na indústria de refinação de
petróleo no ano de 1964 fornecido pela Estatística Industrial; o das indústrias químicas
refere-se às indústrias químicas, dos derivados do petróleo e do carvão; e o das indús-
trias de bens de equipamento constitui a média simples dos salários pagos nas indústrias
de construção de máquinas e outro material eléctrico e construção de material de
transporte.

Fontes: As indicadas no texto e a Estatística Industrial (esta última para Portugal e para
as rubricas n.OB 1 e 4).
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Dado, porém, o facto de esses dados terem sido recolhidos
pelos Correspondentes desta publicação nos países a que se referem,
utilizando os dados estatísticos disponíveis, sem os fazerem acom-
panhar da definição precisa dos conceitos e métodos empregados,
embora procurando adoptar conceitos análogos, não deverão os
mesmos tomar-se senão como indicadores aproximados das ordens
de grandeza relativas dos níveis de salários nas indústrias e países
a que se referem.

Os períodos a que respeitam não são, de resto, os mesmos, re-
ferindo-se os valores relativos à Turquia ao fim de 1964, enquanto
os respeitantes à Grécia são valores médias para o ano de 1963
(notando-se no texto que para obter os salários em vigor no 3.°
trimestre de 1965 seria necessário adicioná-los de cerca de 25%).

Para Portugal tomaremos por base os dados obtidos no in-
quérito do Fundo do Desenvolvimento da Mão-de-Obra sobre salá-
rios e emprego publicados no Suplemento ao Número 11/12 do Bo-
letim daquele Fundo, que se referem a Janeiro de 1965. Como,
porém, estes compreendessem apenas as remunerações pagas em
dinheiro pelo período de trabalho normal (incluindo as contribui-
ções patronais para a Previdência), com excepção dos subsídios e
gratificações facultativas, refeições gratuitas ou subsidiadas e
outros benefícios «en nature», foram igualmente acrescidos de uma
percentagem de 15%, tal como os dados dos quadros anteriores.

No Quadro V apresentam-se em colunas distintas os valores
assim obtidos para três países, tendo-se tomado para Portugal os
salários dos operários especializados e dos não-especializados no
intuito de operar com conceitos quanto possível equivalentes aos
utilizados num dos países: a Turquia.

O que os valores que aí figuram sugerem é que os salários por-
tugueses são sensivelmente da mesma ordem de grandeza dos sa-
lários vigentes na Grécia e na Turquia. A haver diferença nos
nossos salários em relação aos daqueles países não parece que seja
para mais, especialmente em relação aos da Grécia, se tivermos
em conta a majoração requerida para os actualizar para 1965.

Uma diferença para menos particularmente acentuada encon-
tra-se na indústria têxtil, sendo lícito pôr o problema de saber se
não será ao baixo nível de salários que a nossa indústria têxtil do
algodão deve o seu poder competitivo nos mercados externos, como
já tem sido sugerido28.

Este é um ponto particularmente importante, porque põe em
causa a possibilidade de subsistência da nossa indústria têxtil
como indústria de exportação, uma vez que comecem a cerrar-se
as diferenças existentes entre os nossos salários e os salários
pagos nos países industriais da Europa.

28 Vide, por exemplo, o artigo do Times de Londres, de 17 de Agosto
de 1966, intitulado «Portugal^ Pocket of Plenty».
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7, Tentativa de comparação dos níveis de salários reais

Os salários nominais não constituem, como se acentuou, in-
dicador satisfatório do nível de vida ou grau de bem-estar relativo
facultado pelas remunerações pagas aos trabalhadores nos vários
países. Para que possamos servir-nos dos salários pagos para
aferir do bem-estar económico das classes trabalhadoras («wage
earners») teremos de exprimir os respectivos valores em unidades
de igual poder de compra. Para isso, haverá que corrigir as im-
portâncias por um coeficiente que tome em consideração as dife-
renças de poder de compra interno das várias moedas nacionais.

A dificuldade reside aqui em encontrar coeficientes adequa-
dos. Com efeito, ainda que nos fossem dados os preços vigentes
nos diferentes países para os vários bens e serviços, necessita-
ríamos de conhecer a composição do cabaz de compras do traba-
lhador médio para podermos estabelecer coeficientes apropriados.
E como é natural que esse cabaz varie de país para país, a difi-
culdade subsistirá ainda ao nível teórico.

No domínio da aplicação estatística contentar-nos-íamos com
algo de menos preciso, contanto que nos fosse possível determinar
o poder de compra «aproximado» da unidade monetária de cada
um dos naíses entre os auais pretendemos estabelecer comparações.
A verdade é que não dispomos de coeficientes de correcção estabe-
lecidos numa base que nos dê plena satisfação metodológica ou
simplesmente garantia de rigor operacional. Os índices de poder
de compra interno da moeda de que nos é possível lançar mão fo-
ram, com efeito, estabelecidos com propósitos diversos dos da com-
paração de salários, não se mostrando muito adequados para uma
comparação deste tipo. Ã falta de outros utilizá-los-emos, porém,
como instrumentos de recurso tendentes a obter uma aproximação
dos valores relativos do salário real nos vários países entre os quais
precedemos a comparações.

O primeiro índice foi calculado a partir de um conjunto de
indicadores de nível de desenvolvimento com o fim de determinar
o consumo e o rendimento reais por habitante numa série de países
e refere-se ao ano de 196029. O seu emprego implica assim a supo-
sição de que os poderes de compra relativos entre o escudo e as
moedas dos países com os quais se estabelecem comparações per-
maneceram sensivelmente inalterados até 1964 —hipótese um
tanto contestável. O segundo coeficiente de correcção empregado
foi obtido a partir do quadro de ajudas de custo fixadas pela
O.C.D.E. para os seus funcionários e consultores em missão de
assistência técnica, tendo por base as diferenças de custo de vida
apuradas nas capitais dos países em questão. Tomaram-se para
o efeito as ajudas de custo correspondentes às Categorias I e II
(categorias menos remuneradas), por serem aquelas que menos
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Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1962, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO I-A

Indústrias Portugal Alemanha Bélgica França Holanda Itália

Refinação de açúcar
Cerveja ...
Fiação e tecelagem de algodão
Fiação e tecelagem de lã e outras fibras ...
Papel e pasta de papel ... ...
Químicas
Borracha
Cimento
Artigos de porcelana, faiança e grés fino
Máquinas-ferramentas
Maquinaria e material eléctrico
Construção e reparação naval

4155
5173
8112

5^44
5185

9|41

21183
32$58
25$25
25^49

19^70

26^40
26196

17^35
18147

35$80

31$87

33^79

22^03
23$72

29^95

29^57

17166

25^26

2W82

29^41

27^88
23129
27^39
18^10

22^68
25182

22^44
28149
31^93
27^09

22^86
30125
26155
31^06

24^20
24^62
20^78
22^19
25^48
27^43
31185

22^33

25141
28$50

Fonte: Quadro I.



Ordenado médio mensal em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1962, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO II-A

Indústrias Portugal Alemanha Bélgica França Holanda Itália

Refiiração de açúcar
Cerveja
Fiação e tecelagem de algodão
Fiação e tecelagem de lã e outras fibras ...
Papel e pasta de papel
Químicas
Borracha
Cimento
Artigos de porcelana, farança e grés fino
Máquinas-ferramentas
Maquinaria e material eléctrico
Construção e reparação naval

3 8830
6 0630
2 6240
19710
30090
3 7220
2 4700
5 3670
3 3850

3 2260
3 7340

108440

86290

6 8250

7 2130

8 9280

9 7510
7 4890
9 8730
71400
7 6260
81480
7 7230

8 6700
6 4290
6 5000
6 5160
7 7210
7 3560
7 0500
8 7660
6 3330
7 6530
7 2890
7 2900

8 2660
6 9350
6 4560
6 5510

8 9260
7 9650
9 6580
6 4580
81030
7 8460
7 5300

7 5720
7 4360
6 7060
7 0520

7 7570
6 2720

7 2530
7 5400
7 8750
8 2440

10 0540
9 6830
80160
7 9750
108080
9 8750
110650
111700
7 7470
9 0440
91300
9 4300

Fonte: Quadro II.
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Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1963, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO III-A

Indústrias Portugal Alemanha Bélgica França Holanda Itália

Chocolates, confeitaria e

biscoitos

Massas 'alimentícias ...

Calçado

Contraplacados

Mobiliário de madeira ...

Vidro

4*30

5*10

6*33

5*84

7*40

5*96

27*98

34*15

28*85

31*98

31*94

35*13

19*54

21*39

18*66

21*61

21*00

24*70

24*40

26*68

19*71

25*05

22*95

32*79

26*28

23*77

32*06

27*20

32*45

31*02

26*02

22*13

20*J7

23*49

31*56

Fonte: Quadro III.

Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1964, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO IV-A

Indústrias

Indústrias de Carne ...

» do Peixe

» de Chapéus ..

» do Papel ...

» de Curtumes.

Transformação de maté-

rias plásticas

Fabricação de telhas ...

Fabricação de utensílios

metálicos

Portugal

4*08

4*08
5*54

6*17

5*64

4*60
5*12

5*85

Alemanha

30*53

26*59
27*76

30*09

31*42

29*66

34*33

35*66

Bélgica

21*94

18*26
17$29

22*66

23*36

22*44

26*97

26*47

França

22*83

16*70

19*74

22*32

22*49

23*58

22*47

24*44

Holanda

30*47
25*40

21*34

29*50

29*81

25*56

31*84

32*70

Itália

34*12

20*39

22*67

27*48

27*89

26*39

26*63

29*42

Fonte: Quadro IV.



diferem das remunerações salariais pagas nos vários países, uti-
lizando as tabelas em vigor em 1986, o que merece reparo análogo
ao do índice anterior.

Num e noutro casos procurou-se exprimir os valores em unida-
des do mesmo poder de compra interno do escudo em Portugal.

As remunerações encontradas para os países do Mercado
Comum após a aplicação dos dois coeficientes de correcção assim
obtidos figuram, respectivamente, nos Quadros I-A, II-A, III-A e
IV-A, e I-B, II-B, IEE-B e IV-B. Apresentam^se igualmente os valo-
res correspondentes aos países da E.F.T.A.

As diferenças entre os salários pagos em Portugal e os res-
peitantes aos outros países incluídos na análise aparecem aí sen-
sivelmente reduzidas, especialmente nos casos da Suíça, Bélgica,
França e Inglaterra pela aplicação do primeiro índice (Quadros I-A,
II-A, III-A e IV-A), e nos da França, Inglaterra, Itália, Suécia e
Bélgica pela do segundo (Quadros I-B, II-B, III-B e IV-B).

Os valores obtidos com o emprego de cada um dos dois coe-
ficientes afastam-se nalguns casos sensivelmente uns dos outros,
mas no conjunto não são muito dissemelhantes. Em qualquer caso
não sabemos exactamente qual o grau de confiança que merecem
as correcções assim efectuadas, pelo que se deve usar da maior
prudência nas conclusões a tirar dos resultados obtidos. Estes
sugerem, todavia, a existência — mesmo depois de descontadas as
diferenças de poder de compra interno da moeda — de discrepân-
cias pronunciadas entre os salários pagos em Portugal e os salários
vigentes nos países industriais da Europa. E aí reside naturalmente
o principal factor determinante do fluxo emigratório verificado
nos últimos anos em Portugal.

8. A evolução dos salários em Portugal e nos demais países
da Europa

Ensina a teoria da integração económica que mesmo quando
os acordos ou esquemas de integração negociados não incluam a
mobilidade do factor trabalho entre os objectivos a atingir, a
simples eliminação dos obstáculos à circulação de bens e serviços
tende, pela via da concorrência, a aproximar os níveis de salários
entre as economias que progressivamente se vão integrando. Parti-
cipando num movimento de abolição das barreiras pautais e de
outros entraves ao comércio, Portugal deverá, logicamente, espe-

29 Vide: Wilfred BECKERMAN, Comparaison Internationale du Revenu
y Paris, O.C.D.E., 1966. Os coeficientes empregadas foram calculados a

partir dos índices que figuram no Quadro 5 (a pág. 47) desse estudo, dividindo
o índice do consumo privado em termos reais pelo índice de consumo em termos
nominais convertido à taxa de câmbio oficial e tomando para Base* 100 o quo-
ciente obtido para Portugal.
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Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1962, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO I-B

Indústrias Portugal Alemanha Bélgica França Holanda Itália

Refinução de açúcar
Cerveja
Fiação e tecelagem de algodão
Fiação e tecelagem de lã e outras fibras ...
Papel e pasta de papel
Químicas
Borracha
Cimento
Artigos de porcelana, farança e grés fino
Máquinas-ferramentas
Maquinaria e material eléctrico
Construção e reparação naval

11039
8036
4033
4055
5073
8012
4044
8^99
5044
5085
6090
9041

28039
32058
25025
25049
30074
35080
31087
33079
26^05
34029
29095
33061

24053
21038
18038
17085
23090
25074
22073
82007
19016
27Í40
23067
31091

19064
18075
15061
16061
21032
25007
20094
24064
16028
23031
20040
23022

24027
24079
21086
20064
26020
29036
24091

21002
27081
24041
28056

20042
20077
17053
18073
21050
23014
26087
21090
18084
24083
21044
24005

Fonte: Quadro I.



Ordenado médio mensal em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1962, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO II-B

Indústrias Portugal Alemanha Bélgica França Holanda Itália

Refinação de açúcar

Cerveja

Fiação e tecelagem de algodão

Fiação e tecelagem de lã e outras fibras ...

Papel e pasta de papel

Químicas

Borracha

Cimento

Artigos de porcelana, faiança e grés fino

Máquinas-ferramentas

Maquinaria e material eléctrico

Construção e reparação naval

3 883£

6 0631

2 6241

1 971$

3 009$

3 722*

2 470*

5 367*

3 385*

3 2260

3 734$

10844*

8 629*

6 825*

7 213*

8 928*

9 751*

7 489*

9 873*

7 140*

7 626*

8 148*

7 723*8

9406*

6 975*

7 052*

7 069*

8 377*

7 980*

7 648*

9 510*

6 870*

8 303*
7 908*
7 909*

7 435*

6 237*

5 806*

5 892*

7 578*

8027*

7163*

8 686*

5 809*

7 288*

7 056*

6 772*

6 963*

6 837*

6166*

6 485*

7 924*

7133*

5 767*

6 669*

6 933*

7 241*

7 580*

8 483*

8171*

6 763*

6 729*

9120*

8 333*

9 336*

9425*

6 537*

7 631*

7 704*

7 957*

Fonte: Quadro II.



Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1963, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO III-B

Indústrias

Chocolate, confeitaria e
biscoitos

Massas alimentícias ...
Calçado
Contraplacados
Mobiliário de madeira...
Vidro

Portugal

4030

5010

6033

5084

7040

5096

Alemanha

27*98

34015

28085

31 $98

31094

35013

Bélgica

21020

23021

20024

23044

22^78

26080

França

21095

24000

17073

22053

20^64

29049

Holanda

24|17

24070

21086

29048

25001

29084

Itália

26117

21096

18^67

17^69

19182

26^63

Fonte: Quadro III.

Salário médio horário em algumas indústrias em Portugal
e nos países do Mercado Comum em 1964, expresso em ter-
mos de poder de compra interno do escudo em Portugal

QUADRO IV-B

Indústrias

Indústrias de Carne ...
» do Peixe
» de Chapéus ..
» do Papel ...
» de Curtumes.

Transformação de maté-
rias plásticas

Fabricação de telhas ...
Fabricação de utensílios

metálicos

Portugal

4$08

4108

5$54

6$17

5$64

4|60

5$12

5$85

Alemanha

30$53

26$59

2un
30$09

31$42

29$66

34^33

35*866

Bélgica

23*181

19Í81

18^75

24^59

25^134

24^34

29^26

28^72

França

20$53

15^02

17^75

20^07

20$23

21^20

20^21

21^98

Holanda

28002

23135

19^63

27^13

27^41

23$50

29^27

30^07

Itália

28^79

17#21

19^13

23^19

23^53

22^27

22^47

24082

Fonte: Quadro IV.



rar um tal efeito da redução dos direitos de importação no quadro
da E.P.T.A., ou num âmbito mais vasto de integração europeia, uma
vez que essa redução comece a ter real incidência no nível dos
preços internos.

É, porém, de crer que não seja necessário esperar pela prática
eliminação da protecção aduaneira existente para alcançar esse
resultado, uma vez que as necessidades de mão-de-obra dos países
do Centro da Europa e a atracção que os seus salários exercem
sobre os nossos operários o deverão produzir mais rapidamente pela
via da redução da oferta de mão-de-obra, estando já a produzi-lo
de modo bem visível em relação ,a diversas profissões.

Com efeito, desde 1964 que o número de emigrantes excede
o incremento natural da população activa, produzindo uma con-
tracção líquida desta última. E como ao fenómeno emigratório se
juntou o alongamento do serviço militar com a manutenção de con-
tingentes mais elevados no Ultramar, as condições no mercado do
trabalho alteraram-se consideravelmente nos últimos anos.

Oferece, assim, interesse o exame da evolução dos nossos ín-
dices de salários e a sua comparação com o comportamento dos
índices de salários dos demais países da Europa.

O que seria mais significativo, tanto do ponto de vista do grau
de bem-estar económico, concedido pelas remunerações salariais
como do estimulo que as diferenças de salários fornecem à emigra-
ção, seria uma análise da evolução dos salários em termos reais. O
receio, porém, de que o uso dos índices de preços como deflacio-
nadores introduza erros que falseiem completamente os resultados
obtidos — e não cremos que os nossos índices de preços no consu-
midor possam servir o objectivo visado — leva-nos a optar por
um simples exame da evolução comparativa dos salários nominais,
através dos índices de salários na indústria.

Uma comparação deste tipo poderá — na medida em que os
índices de salários exprimem o movimento efectivo das remunera-
ções do trabalho — fornecer-nos uma indicação das variações rela-
tivas do custo da mão-de-obra em termos monetários, e daí, da in-
cidência desta sobre o poder concorrencial dos vários países.

O Quadro VI apresenta a evolução dos índices de salários na
indústria em relação ao ano de 1960 com indicação das taxas de
crescimento médio anual. Os valores relativos a Portugal foram
obtidos a partir de uma amostra de 25 das 27 profissões que apa-
recem nas nossas estatísticas de salários por profissões, tendo
sido tomada para efeito do cálculo do índice a média ponderada dos
salários das diferentes profissões da amostra considerada.

Ao contrário do que seria de esperar, o crescimento médio
anual dos salários industriais em Portugal aparece, nestes índices,
inferior ao da maioria dos países da Europa. A ser assim, não só
não parece que os nossos salários industriais se estejam, em termos
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QUADRO VI

Países 1961

I

1962 1963 1964 1965

Portugal
Alemanha ,
Áustria... .
Bélgica...
Dinamarca
França... .
Holanda .
Inglaterra
Irlanda... .
Itália ... .
Noruega .
Suécia ... .
Suíça ... .

109
110

110,5
104
112
107,9
106

105,5
106
107
107
109
104

114
122
120,2
112
124
117,0

115
109,0
119
123
116
117
111

118
131
128,4
121
134
127,0

125
112,1
123
144
122
127
117

124
142
139,7
134
146
135,7
145
117,6
139
160
130
135
124

131
156
154,9
148
163
143,6

159
124,6
144

141
149
130

5,6
9,3

9,1
8,1

10,2
7,5
9,7
4,5
7,6

12,5

7,1
8,3
5,4

a 1960/64.

Fonte: O.C.D.E., Main Economic Indicators.
Para Portugal: Boletim do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra.

monetários, a aproximar dos correntes nos países industriais da
Europa30, como se não sugere que a evolução dos salários esteja a
contribuir para que a nossa produção industrial perca posição nos
mercados externos. Efectivamente, além de os salários pagos na
indústria não parecerem estar a evoluir a ritmo superior ao da
maioria dos países industriais da Europa, tem o incremento médio
das remunerações salariais revelado pelo índice sido coberto pelo
aumento de produtividade da mão-de-obra verificado na indús-
tria31, o que não tem sucedido na maioria dos países industriais
do Continente Europeu.

O ritmo de crescimento médio das remunerações salariais
afasta-se sensivelmente das altas de salários verificadas em deter-

30 Mesmo em termos reais, a progressão dos nossos salários nos últimos
anos parece ocupar apenas uma «posição intermédia» no quadro da evolução
salarial europeia. Sobre este ponto, vide o exame a que se procede da evo-
lução de salários em diversos países, no Boletim do Fundo de Desenvolvi-
mento da Mão-de-Obra, n.° 10, Maio de 1966, pp. 33 a 39.
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minados sectores e regiões. Assim, enquanto a taxa média de cres-
cimento do índice de salários na indústria e nos transportes foi
de 6V2 % em Lisboa nos últimos 5 anos, foi no Porto de 7,6 i%.

Por seu turno, os salários agrícolas elevaram-se em igual
período de 11y2 % para os homens e 10 y a % para as mulheres.

Deste modo, mesmo que os índices de salários entre nós não
acusem uma alta superior à que se tem verificado na maior parte
dos países da Europa, deparam-se-nos em determinados sectores
e regiões do país incrementos manifestamente superiores aos
correntes nos países industriais.

De tudo isto somos levados a pensar que se está a verificar
em Portugal um estreitamento do leque de remunerações salariais
pelo menos entre as actividades e as regiões com remunerações
mais afastadas da média. A continuar este movimento parece que
devemos esperar nos próximos anos aumentos de sailários particu-
larmente acentuados em indústrias como as dos têxteis, conservas
e cortiça, onde se verificam algumas das mais baixas remunerações.

Numa fase posterior verificar-se-ão, naturalmente, altas gerais
de saláxios sensivelmente superiores às da maioria dos países da
Europa, desencadeando-se então um movimento de redução das
diferenças globais entre o custo da mão-de-obra em Portugal e nos
países industriais do Continente Europeu32. E não é de crer que
possamos travar este movimento mediante arranjos institucionais
tendentes a conter os pedidos de revisão de salários dos sindicatos,
porquanto o que nesta fase determinará a evolução dos salários
reais não será tanto o nível de salários negociado como a procura
de mão-de-obra resultante da expansão industrial e da emigração.

Eis por que nos parece particularmente importante desenvol-
ver uma campanha muito activa no sentido do aumento de produ-
tividade nas nossas empresas 33. De outro modo, agravar-se-ão as
dificuldades da indústria portuguesa, a qual tenderá a perder em
poder competitivo, ao mesmo tempo que assistiremos a uma alta
generalizada dos preços internos extremamente difícil de conter.

31 De acordo com elementos do Secretariado Técnico da Presidência do
Conselho o aumento de produtividade por trabalhador empregado na indústria
foi, no período de 1953/62 de 6 % ao ano; posteriormente o acréscimo de
produtividade parece ter-se elevado, tendo sido no período de 1959/64 de 6 % %
para o conjunto da população activa.

32 Os aumentos de salários verificados na indústria e nos transportes
nas cidades de Lisboa e Porto em 1966 apontam já neste sentido.

33 Portugal parece ser um dos países da Europa que menos tem despen-
dido em campanhas de melhoria da produtividade. Sobre este ponto vide:
Eduardo Gomes CARDOSO — «Nota sumária sobre a Produtividade em Por-
tugal», Análise Social, n.° 16, 4.° Trim. 1966, pp. 696-701.
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